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 ملخص البحث
    تمثل هذه الدراسة منطلقا تأسيسيا مقاربا للنظرية الوظيفية (التواصلية) عند ابن جني ، في 
التأكيد على الخاصية اآللية للغة ، وفي إخضاع السلوك اللغوي لحركة التفاعل االجتماعي ، 

حاول البحث خالل هذا المنطلق المركوز بلورة أفكار وظيفية مهمة في الفكر اللساني عند ابن 
جني ممثلة في كتابه (الخصائص) ، من تلك األفكار تجلت مبتدئة في أهم سمة استطاع أن 

يثيرها البحث ، وهي أن بنية األقوال تتحدد داللتها بين محتواها الوظيفي وسياقها التواصلي . كما 
أن الرؤية التداولية المطروحة بعمق في نصوص (الخصائص) عززت بالكثير من المعاني 
والشواهد الوظيفية المستقصاة من خالل حضور الدالالت لمفاهيم مثل : قواعد التخاطب ، 

والوضع التخاطبي ، واالستلزام الخطابي . إضافة إلى معياري (التوجيه والتضامن) في أسلوب 
إستراتيجية االستعمال اللغوي ، التي تعكس العالقات االجتماعية بين المتخاطبين رتبة ودرجة 

وانتماء ، مّثل هو اآلخر رؤية تواصلية مميزة ، يمكن القول بصفة عامة إنه هيمن علـى 
المحددات الوظيفية األخرى التي تناولتها الدراسة استقراء وصفا وتحليال .     
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ABSTRACT 
         this study represents a platform functional theory about founding 
(communicative) when Ibn Jenni, emphasize the property mechanism of 
language, linguistic behavior in place of social interaction, try to search 
through this almarcus important functional ideas crystallize in allisani 
thought when Ibn Jenni represented in writing (properties), such ideas 
were mbetdah in the most important property could ythorha find that the 
structure of words is determined by the significance between content and 
context in an interactive manner, career and deliberative raised in depth 
vision In the texts (properties) has many meanings and functional 
evidence surveyed through the presence of such concepts as: 
communication rules, altkhatabi, walastlzam, in addition to standard 
rhetorical (strength and solidarity) in linguistic usage strategy method, 
which reflect the social relations between those rank and degree and 
affiliation, such as the distinctive communication property, it can be said 
generally that dominated the other functional determinants discussed in 
study on extrapolations and description and user-friendl.                             

                                                                                      

 

 

 

 



 
مجلة كلية العلوم اإلسالمية  

 م  2014هـ -1435)                              15/2المجلد الثامن                                         العدد (

  

  املقدمة :

   لم تنشأ المناهج والنظريات اللغوية قديمها وحديثها إال تمثيال وتعبيرا عن مضمون اللغة 
ودالالتها دراسة فتحليال فاستعماال ، فالنظر إلى اللغة في حالة االستعمال أو في التواصل يبقى 
الغرض المتأصل والهدف المتضمن في كل إنجاز معرفي عن اللغة ، السيما إذا كان التواصل 

في النهاية وسيلة وظيفية مهمة الكتشاف مقاصد المتكلم . 
  والنص المؤدى بسمة وظيفية معينة فإنه يعبر من جملة ما يعبر عن مقتضيات اتصالية واقعية 

اجتماعية ، لكنها ال تمـــثل كل جوانب الدرس اللغوي ، وٕان كانت هذه هي الغاية األهم واألبرز 
فيه . ومن هذا المنطلق الوظيفي وبمعزل عن المنطلقات التأسيسية النظرية والمنهجية األخرى 

التي ربما يلمسها الباحث عند ابن جني وغيره من اللسانيين العرب األفذاذ ، كان كتاب 
(الخصائص)  مبتغى االستدالل الفعلي الستراتيجية هذه الدراسة ، بتناولها إحدى أهم النظريات 
اللسانية المعاصرة ، وذلك باستخالص بعض من مالمح النظرية الوظيفية ذات الميزة التواصلية 

من مظان هذا اإلرث اللساني الرصين ، الذي يمثل غيضا من فيض ابن جني وٕاسهاماته اللغوية 
المتنوعة التي ال يبلغ لها حدود . 

  لذلك كان الفعال الذي ساق البحث إليه جهده وقصد مرماه تلك المقاربة أو لنقل التنبؤ المبكر 
لتلك اإلمكانات اللسانية في فرضيتها الوظيفية المسبقة ، وفي جدتها وٕاثارتها القائمة على قدر 

كبير من التشابه في الشكل والمضمون . 
  هذا وقد اقتضت الطبيعة العلمية لمادة البحث أن يقتصر منهجه على المقاصد الثالثة اآلتية : 

- المقصد األول : اجتماعية اللغة من التكوين الوظيفي إلى السياق التواصلي . 
 - المقصد الثاني : الرؤية التداولية للغة ( مبادئ الوضع واالستلزام الخطابيين ) .

- المقصد الثالث : البعد التخاطبي للغة ( معيارا التوجيه والتضامن ) . 
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املقصد األول : اجتـماعية اللغة من التكوين الوظيفي إىل السياق 

التواصلي :  
 بيـن المتخاطبين ، أالستعمالي   اللغة إنتاج اجتماعي ، ويتحدد وضع التواصل بالبعد االجتماعي 

بكونه حوارا متبادال بين متكلم ينتج ملفوظا متوجها نحو متكلم آخر ، ومتلق يتوخى االستماع 
واإلجابة ، وبذلك يكون شعار النظرية الوظيفية مرتبطا بفكرة االستعمال االجتماعي للغة ، وبأن 
المعنى في النهاية هو االستعمال نفسه ، أي استخدام اللغة لتحقيق أغراض معينة من قبل أفراد 

معينين خالل مجتمع معين ، ألنها أي اللغة ترتبط وظيفيا باألنشطة الفعلية لإلنسان التي ال يمكن 
أن تتعين إال باعتبارها تواصال سواء مع الذات أو مع اآلخرين على حد سواء . 

   فاللغة في نظر الوظيفيين ال يمكن أن تبقى جامدة ، وال يمكنها أن تبقى محتفظة بالصورة 
الجامدة ، ولكن عليها أن تواكب في النهاية هذا التنوع والتعدد في أغراضنا التواصلية من 

استخدامنا لها . لذلك فإن الخلط الذي يمأل أذهاننا والتوهم إنما ينشآن حين تكون اللغة أشبه ما 
Pتكون باآللة الخاملة الساكنة ، ال حينما تقوم بوظيفتها

(
0F

Ï ) 
P .

   كما أن اللغة في نظر االتجاه الوظيفي أو النظرية الوظيفية عبارة عن وسيلة اتصال يستخدمها 
أفراد المجتمع للوصول إلى أهداف وغايات محددة ، باعتبار التواصل يمثل الوظيفة الرئيسة 
المهيمنة على بقية الوظائف كالتعبيرية والتمييزية وغيرها ، وٕاذا أردنا أن نبحث عن صياغة 
منهجية يمثل جوهر اهتمام االتجاه الوظيفي ، فإن ذلك يتمثل في السؤال الذي طرحته هذه 

Pالمدرسة وهو : لماذا نستعمل اللغة

 (
1F

Ð )
P  . ؟

   وٕاذا ما علمنا أن جذور استعمال أية لغة تمتد حتما إلى البنى االجتماعية بكافة أشكالها 
وصيغها ، بكون اللغة مؤسسة إنسانية رغم اختالف بنيتها من مجتمع لغوي إلى آخر، أدركنا عند 
ذلك القيمة االفتراضية واالستداللية الوجيهة التي ينطلق منها هذا االتجاه ،حيث أساليب التخاطب 
اللغوي تكون شاهدة في انحدارها نحو المقاصد المقامية المختلفة التي يلفظ في ظاللها هذا النص 

Pوذاك التركيب

(
2F

Ñ)
P ومن هنا كان تأكيد هذه النظرية على أهمية التواصل المقصود ، بمعنى أننا لو .

استخدمنا لغتنا على وجه تواصلي سليم ، بحيث تقوم ألفاظها وعباراتها بوظيفة قصدية كاملة ، لما 



 
مجلة كلية العلوم اإلسالمية  

 م  2014هـ -1435)                              15/2المجلد الثامن                                         العدد (

  

نشأت لدينا مشكالت لسانية وغموض إفهامية تذكر . وبذلك يتباين االتجاه الوظيفي عن 
االتجاهات والنظريات اللغوية األخرى بأنه " يربط اللغة بالوظيفة التي تؤديها من جانب وبالبيئة 

Pاالجتماعية وتضافر العناصر من جانب آخر "

(
3F

Ò)
P وهذا الذي ذكرناه عن هذه النظرية يمكن أن . 

Pنلخص أبرز سماتها بالنقاط اآلتية

(
4F

Ó)
P  : 

- أنها تعد اللغة وسيلة للتواصل االجتماعي ، بمعنى نسقا رمزيا يؤدي مجموعة من الوظائف 1
أهمها وظيفة التواصل .  

- تعتمد هذه النظرية فرضية أن  بنية اللغات الطبيعية ال يمكن أن ترصد خصائصها إال إذا 2
 ارتبطت هذه البنية بوظيفة التواصل . 

- قدرة المتكلم – السامع في رأي االتجاه الوظيفي ، هي معرفة المتكلم لألصول والقواعد التي 3
تمكنه من تحقيق أغراض تواصلية معينة بواسطة اللغة ، فالقدرة عند الوظيفيين إذن قدرة 

، وتشمل هذه القدرة القواعد الصوتية والتركيبية Competence Communicative تواصلية  
والداللية والتداولية ، وهذه األخيرة هي أهمها في تجاوزها القواعد اللغوية الشكلية إلى استعمال 

 اللغة في المجتمع . 
- تظهر صيغ اللغة ومعانيها في سياقات اجتماعية ، وتتغير باستمرار استجابة للمتغيرات 4

 االجتماعية والثقافية . 
- تساهم اللغة في ضوء النظرية الوظيفية في بناء الواقع االجتماعي والثقافي ، كما تساهم في 5

 إدراكنا ومالحظتنا التجارب االجتماعية . 
- يتم اكتساب اللغة في السياق االجتماعي ، كما أن اكتساب اللغة يعد أحد مالمح االنخراط 6

 في المجتمع واإلدراك العام.  
- يتم استخالص المعنى من أفعال المشاركين التواصلية الحقيقية ، كما أن المعنى يعد أمرا 7

 طارئا على الصيغ اللغوية،  وليس متأصال فيها ، أي أنه قد يتغير بتغير السياق . 
    والنظرية الوظيفية يميل إلى التأكيد دوما على الخاصية اآللية للغة ، ولفهم وظيفة اللغة من 

حيث هي آلة يجب أن ننظر إليها من خالل عناصر رئيسة ثالثة ينتظمها الموقف التخاطبي 



 
مالمح من النظرية الوظيفية(التواصلية)عند ابن جني في كتابه (الخصائص) 

 د.هيثم محمد مصطفى

  

وذلك باالعتماد على كل من (المتكلم – المستمع – األشياء) ، والمقصود بهذه العوامل عناصر 
Pالموقف الخطابي المحسة وأوضاعها التي هي موضوع الكالم (النص والتركيب)

(
5F

Ô)
P هذا وٕان البعد .

اللغوي في النظرية الوظيفية حاله كحال األبعاد المقسمة في النظرية التداولية ، باعتبارهما جزءان 
Pمن العملية التواصلية ، ال يخرجان عن المكونات الثالثة الرئيسة اآلتية

(
6F

Õ)
P   :

 : يتمثل في اكتساب المتكلم للنماذج Composants Linguistiqucia- مكون لساني 1   
الصوتية والمعجمية والتركيبية الخاصة بنظام اللغة .  

 : يتجلى في اكتساب المتكلم القدرة على Composants Discussiveia- مكون خطابي 2   
توظيف مستويات مختلفة من الخطاب وفق وضعيات التواصل .  

 : يكمن في إدراك المتكلم الضوابط Composants Referentieiieia-  مكون مرجعي 3  
والمعايير التي تحكم التفاعل االجتماعي بين األفراد حسب ثقافتهم .  

ومعرفة التواصل اللساني (االجتماعي) في إطار النظرية الوظيفية ، والمحددات التي تحكم هذا 
هـ) 391هرت مالمحه وتجذرت أصوله بصورة متينة في فكر ابن جني (ت ـــالتوجه ، قد ظ
ما كان تعريفه للغة من أبرز اإلشارات إلى ذلك حين يقول : " أما حدها – أي ــــــاللساني ، ورب

Pاللغة – فإنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم "

(
7F

Ö)
P وقد أشاد كثير من علماء اللغة ، 

المعاصرين بهذا التعريف ، وذكروا أنه يقترب اقترابا كبيرا ويوافق في أكثر جوانبه مع أحدث ما 
توصلت إليه قرائح اللسانيات الحديثة . فمما ذكر عن هذا التعريف أنه " يتضمن أربعة عناصر 

أساسية لتعريف اللغة تمثل في نفس الوقت أربع قضايا يتناولها علم اللغة الحديث بالدراسة ، وهذه 
العناصر أو القضايا هي من طبيعة اللغة من حيث إنها أصوات ، ووظيفة اللغة من حيث إنها 

تعبير ، والطابع االجتماعي للغة وارتباطها بالجماعة اللغوية ، والطابع العقلي والنفسي الذي يتمثل 
Pلغة "ـــــفي عالقة الفكر بال

(
8F

×)
P وفي إشارة أخرى إلى التعريف ذاته يعلق محمود فهمي حجازي .

فيقول : " هناك تعريفات كثيرة للغة عرفتها الدوائر العلمية المختلفة في شتى الحضارات ، ويعد 
Pتعريف اللغة عند ابن جني من التعريفات الدقيقة إلى حد بعيد "

(
9F

ÏÎ )
P فالطبيعة الذاتية للغة بكونها ، 

أصوات ، والوظيفة االجتماعية للغة بوصفها وسيلة تواصل وتفاهم ، فضال عما توحيه كلمة 
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(الغرض) ألوانا من الدالالت النفسية والشعورية التي ينطلق منها المتكلم ويكون سببا في صناعة 
خطابه بهذه السمة أو تلك ، من خالل ربط القصد بالغرض ، ويليه الهدف الذي ينتجه ويصل 

إليه التعبير اللغوي .  
نقول إذن بهذا البيان يلمح ابن جني إلى أننا يمكننا إزالة كل غموض عن سلوكنا اللغوي 

واالجتماعي ، ونجعل من تواصلنا مع بعضنا أكثر إقباال وحضورا ، وأهدافنا أبلغ استرساال وشموال  
إذا ما جعلنا خطابنا أكثر دقة وضمن سياقاته المعتبرة ، عند ذلك يكون كالمنا بعيدا عن العماء 

واالشتباه من طرف المتلقي . ومعنى هذا أن الوظيفة التواصلية للغة ال يمكنها أن تتجاوز حدودها 
الطبيعي المنطبق في مجالها العلمي ، وأي خروج عن هذه التشكيلة تؤدي بالعبارة إلى اإللغاز 

والعدول عن نشاطها اإلفهامي المتسق ، ألن نظام التواصل اللغوي يبدأ أساسا من المتحدثين ، 
فهم يقرون إصدار المعلومات بطريقة سلوكية معينة ، وعندئذ يختارون إشارة معينة يعتقدون 

مالءمتها ثم يرسلونها للمتلقي، فلفظ (األغراض) عند ابن جني له تعلق واتصال ليس بالمواضعة 
Pاالجتماعية فحسب ، بل باألنشطة العقلية للمتحدثين والمستمعين في أثناء عملية التواصل

(
10F

ÏÏ )
P .

ومن هنا كان تأكيده على أهمية التواصل المقصود وفق الشكل الوظيفي الذي ينتظم وينطلق فيه 
الكالم ، والغاية والغرض المحددين اللذين يبغيهما المتكلم ، والسياق التواصلي الذي يعبر من 

خالله إلى المتلقي . لذا فالرسالة اللغوية عند ابن جني  تشير إلى عنصري : المحتوى الوظيفي ، 
والسياق التواصلي ،  فضال عن العناصر الرئيسة الثالثة من : المرسل – والرسالة- والمستقبل ، 

وتوضيح ذلك بهذا المخطط :           
                                         محتوى وظيفي     

 
                       مرسل                رسالة             مستقبل 

                                 
                                             سياق تواصلي 
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    وبوسعنا أن نتلمس المعاني والعناصر التي أشرنا إليها سابقا من قول ابن جني اآلتي : " أوال 
تعلم أن اإلنسان إذا عناه أمر فأراد أن يخاطب به صاحبه ، وينعم تصويره له في نفسه استعطفه 

ليقبل عليه ، فيقول له : يا فالن أين أنت أرني وجهك ، أقبل علي أحدثك ، أما أنت حاضر يا 
هناه ، فإذا أقبل عليه ، وأصغى إليه ، اندفع يحدثه ، أو يأمره ، أو ينهاه ، أو نحو ذلك ، فلو 
كان استماع األذن مغنيا عن مقابلة العين ، مجزئا عنه ، لما تكلف القائل ، وال كلف صاحبه 

Pاإلقبال عليه ، واإلصغاء له "

(
11F

ÏÐ )
P فقد اشتمل النص فضال عن عناصر التواصل التقليدية الثالثة .

: (المرسل – الرسالة – المستقبل) ، فإن عنصري : المحتوى الوظيفي ، والسياق التواصلي ، 
اللذين يظهر خاللهما داللة النص والتركيب بصورتها اإلفهامية والغائية السليمة ، حضرا وبقوة 

مما طرحه ابن جني في استشهاده الدال هذا على التشكيل االجتماعي للغة ، والبعد الخارجي في 
التحليل الوظيفي ، وأثره فـي توجيه الخطاب وجهة تواصلية مالءمة ، فقوله : " يا فالن أين أنت 
أرني وجهك، أقبل علي أحدثك ، إلى آخره ... " ، يؤكد على أن زاوية االستيعاب لهذا النوع من 

التعابير يتخطى اإلدراك االبتدائي لالستعمال البسيط للغة في مواقفه األصلية المفهومة من 
يبية ، وٕانما مستوى السياق التواصلي ، والبعد الوظيفي الذي يحمله الرسالة ـــــــــالعالقات الترك

اللغوية ، يشكالن خطوة مهمة نحو اتجاه فهم اللغة ووصفها وتحليلها ، وفق المنهج اللساني 
التفاعلي االجتماعي ، الجامع بين شكل اللغة وسياق اتصالها االستعمالي .  

   ونختم هذا المقصد بالقول : إن تعريف ابن جني السالف للغة " بأنها أصوات يعبر بها كل قوم 
عن أغراضهم " ، فيه إشارة جلية إلى أن وظيفة اللغة هي التواصل ، بالقدرة االستعمالية المتوفرة 
لدى المخاطب ، ألنه يتفق " مع غالبية علماء اللغة المحدثين الذين يرون أن وظيفة اللغة هي 

Pالتعبير أو التواصل أو التفاهم "

(
12F

ÏÑ )
P بالدرجة األولى ، هذه الخالصة اللسانية التي مهد لها ابن 

جني لما بعده من الدارسين غربيين وعرب يؤكد في نظرنا " مدى إحاطة العلماء العرب القدامى 
بمفهوم اللغة ، وٕادراكهم للعديد من المسائل الهامة التي تختص بها اللغة – أية لغة – وأن الفروق 

يسيرة للغاية فيما بينهم وبين العلماء الغربيين ، على الرغم من البعد الزمني الكبير وقلة وسائل 
البحث ، واعتماد العلماء العرب على إمكـــــانات ذاتية خاصة تتمثل في عمق إدراكهم وثاقب 
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نظرهم ، تلك اإلمكانات والقدرات ينبغي أن تبعث فينا الحافز والهمة من أجل إبراز هذه الجهود 
Pالعظيمة ، لتحظى بالمكانة الالئقة التي تستحقها "

(
13F

ÏÒ)
P  .

املقصد الثاني : الرؤية التداولية للغة (مبادئ الوضع واالستلزام 

اخلطابيني) :  
 تعتني عناية قصوى بالشروط غير اللغوية في الخطاب ، Pragmatics   إذا كانت التداولية 

وذلك من مثل األغراض المتعلقة بالسياق والمقام وأحوال المتكلمين ومقاصدهم ، وكفاءة المتلقين 
في استيعاب الخطاب وفهمه وتفسيره وتحليله ، وكذلك حيثيات االستعمال وخصائصه بما يستلزم 

Pهذا االستعمال من شروط وظائفية إلنجاح عملية التواصل

(
14F

ÏÓ)
P فإن ما سعى إليه ابن جني من .

التفاتة إلى الملحظ التداولي للخطاب كما سيأتي ، يؤكد حرص النحاة واللغويين العرب على 
القواعد واألصول الموضوعة عليها الخطاب ، والطابع اإلدراكي المعرفي في الصور واألوضاع 

المختلفة التي ترسل ضمنها الكالم ، حيث يستقبل استقباال متفاوتا وفق حاجة المتلقين وهيئة 
االنتظار والتوقع ، وكذا الحالة الشعورية والذهنية التي يقفون عندها تجاه النص والخطاب .  

    فمفهوم التداولية إذن مرتبط بالسياق ، وهي تعنى بالشروط الالزمة لكي تكون األقوال اللغوية 
مقبولة وناجحة ومؤثرة، وأيضا مالئمة في الموقف التواصلي الذي يتحدث خالله المتكلم . وهي 

بالتالي يجب أن تأخذ بعين االعتبار دراسة المعنى في صلته بظروف الكالم ، والعناصر الداخلة 
Pفي تركيب الجملة والنص لكي يتم التمكن من فهم ما يريد المتحدث قوله وٕانجازه

(
15F

ÏÔ)
P والمعنى .

الذي يركز عليه التداولية بالطبع هو المعنى السياقي الخاص بالمركبات ، وليس المعنى اللفظي 
 L.Wittgensteinالخاص بالكلمات واأللفاظ ، وهو المعنى الذي عبر عنه لودفيج فتجنشتاين 

بـ(المحصل) انطالقا من قاعدته التداولية المعروفة في االستخدام اللغوي التي سماها بـ(المعنى هو 
Pاالستعمال 

(
16F

ÏÕ)
P (Meaning is use وقد انتبه ابن جني لهذه الزاوية الوظيفية من الخطاب ، إذ

ليس من قبيل المصادفة أن نجد أفكاره اللغوية تتصدر لما له عالقة باألداء الكالمي ونموذج 
االستعمال المتميز في السياق المقامي الذي يرد فيه الكالم ، األمر الذي دعاه ربما إلى األخذ 
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بمفهوم (كفاءة الفعل التداولي اللغوي) التي تمثل بدورها إطارا للكفاءة العامة للسلوك االجتماعي ، 
Pوذلك فيما يخص المكونات التخاطبية النابعة من تفاعل الموقفين (األدائي والتواصلي)

(
17F

ÏÖ)
P  .

   والقاعدة التداولية األولى التي يمكن التماسها في (الخصائص) هي فكرة أو قواعد التخاطب 
التي توجه السلوك الكالمي وتجعله فعاال وناجحا بين المتخاطبين ، وهذه القواعد من شأنها أن 

تتوفر فيها المعايير التي تهيؤها  إلنجاح عملية التواصل، وهي تسير بهدي مبدأ شامل يطلق عليه 
 بيـن المتكلم والمخاطب ، وهو  Operutire Principle اسم مبدأ التعاونP.Griceبول غرايس 

مبدأ حواري تفاعلي يحكمه أربعة مبادئ أو مقوالت باتت معروفة لدى متابعي النظرية التداولية ، 
وباحثي سر نجاح عملية التخاطب بين أوساط المشاركين ، حتى يتسنى ألولئك المتخاطبين 

التوصل إلى معنى اعتباري سليم طبقا للقواعد المذكورة في األحوال واألوقات الخطابية المعلومة . 
 ، Relation ، ومبدأ المناسبة Quality ، ومبدأ الكيف Quantityوهذه المبادئ هي : مبدأ الكم 

Pومبدأ الطريقة

(
18F

Ï× )
PManner هذا ويشير مبدأ الكم إلى مساهمة المتكلم في كالمه بالقدر الكفائي . 

المطلوب بال زيادة أو نقصان ، فبما يتصل مبدأ الكيف بالصدق ، أي ال يقول المتكلم بما ال 
يعتقد عدم صدقه وال دليل عليه ، أما مبدأ المناسبة فيشير إلى إيراد الكالم في مناسبته طبقا 
Pللموقف الذي يرد فيه ، في حين يتصل مبدأ الطريقة بالوضوح وباإليجاز والترتيب في الكالم

(
19F

ÐÎ )
P  .

   وفي هذا السياق التداولي الذي ألمحنا إليه ، نجد البن جني نصوصا واستشهادات عدة في 
غرض المتكلم وأثره في الموقف التخطابي وما يرد فيه من الخطاب ، وطرق توجهه وتصرفه في 

الكالم تجاه المخاطب ، إدراكا منه لمبدأ التعاون العام المذكور ، وتوجيهات قواعد التخاطب ، 
حيث انطلق طبقا لمبدأ المناسبة أو المالئمة ، الذي يسعى من خالله تحديد العناصر اللغوية 

والتمييز بينها من حيث االختيار واالستعمال وصلتها الوثيقة المناسبة للمقام ، من هذه النصوص 
تقريبا وتوضيحا لنمط الفكرة التداولية التي نحن بصدد تناولها ، حديثه عن حال المتكلم وغرضه 
من حذف أحد ألفاظ الجملة يقول: " وقد حذف المميز ، وذلك إذا علم من الحال حكم ما كان 

Pيعلم منها به ، وذلك قولك : عندي عشرون ، واشتريت ثالثين ، وملكت خمسة وأربعين "

(
20F

ÐÏ )
P . 
فهذه التراكيب تكون صحيحة وغير صحيحة بالنظر إلى مقصد المتكلم وغرضه ، ومن حيث 
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اإلبانة وعدمها ، وصورة تناسبها مع الحالة التي يقال فيها ، ومن ثم معرفته أي المتكلم بالقصد 
من الكالم ، ومدى صلته ومالءمته مع حال المخاطب أيضا ، وٕاال فلمن يوجه الكالم أصال ؟! 

وذلك في نوع من صورة حوار تعاوني وتفاعل خطابي بينهما ، ويضيف بالبيان في ذلك ويقول : 
" فإن لم يعلم المراد لزم التمييز إذا قصد المتكلم اإلبانة ، فإن لم يرد ذلك وأراد اإللغاز وحذف 

جانب البيان لم يوجب على نفسه ذكر التمييز ، وهذا إنما يصلحه ويفسده غرض المتكلم وعليه 
Pمدار الكالم فاعرفه "

(
21F

ÐÐ ) 
P  .

   ومع أن ابن جني وسع من دور المتكلم في هذا النص ، وأسبغ عليه األسبقية في تحديد بنية 
االستعمال اللغوي للتراكيب، إال أنه لم يغفل جانب المخاطب أبدا كما في النص األول الذي 

أوردناه ، كل ما في األمر أن ابن جني انطلق من االفتراض النمطي المألوف في أحقية المتكلم 
ترتيب نصه وتنظيم مفرداته لكن _ وهنا النقطة أو اإلشارة التداولية التي كان البد أن يلتزم بها _ 
وهي أن إنتاجه للنص والتركيب يكون حسب األغراض والمواقف ، ونحو مواجهة أدائية وتعاونية 

مالءمة بينه وبين المخاطب ، ومن ثم فإن انتقاءه ألدواته التعبيرية  وتصرفاته في ثنايا تلك 
المفردات ال تحيالنه عن تلك المسافة التخاطبية الجامعة لغرض وغاية وذوق كل منهما .  

   ومما يتفاعل األداء الكالمي في التركيب موازاة مع الموقف التواصلي وذلك في ملمح تصوير 
ابن جني خاصية السياق الكمي للغة ، حيث المستوى المقامي يستغني عن بعض عناصر 

المستوى اللفظي ، من أجل تحقيق أغراض التخاطب الحالية وكفاءتها على قدر ما هو مطلوب ، 
فنجد مبدأ الكم بالتعاون مع ما سماه ابن جني بـ(الحال المشاهدة) يظهران لنا القيمة الوظيفية 

ستقاة من التركيب ، وفي هذا يقول : " فالعمل اآلن إنما هو لهذه الظواهر ــــــوالتداولية الم
والمقامات ، مقام الفعل الناصب ، ومن ذلك ما أقيم من األحوال المشاهدة مقام األفعال الناصبة ، 

Pنحو قولك إذا رأيت قادما : خير مقدم ، فنابت الحال المشاهدة مناب الفعل الناصب "

(
22F

ÐÑ)
P فهذه . 

القطعة من الصورة الخطابية المستشهدة توضح لنا ضرورة ما يسعى إليه المتكلم أحيانا من أن 
ينشئ كالما تداوليا يتراسل به مع غيره في موقف تواصلي محدد ، لتحقيق أغراض تخاطبية 

معينة ، وفق بنية لسانية محددة .  
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   والقاعدة التداولية األخرى التي يمكن التقاطها عند ابن جني من شواهد (الخصائص) الوافرة ، 
 ، وأساس هذه الرؤية L,Implicat Conversationelleهي فكرة االستلزام الخطابي أو الحواري 
 ثم اكتملت مع غرايس والتي تعد أصال  J.Searle التداولية للخطاب بدأت مع جون سيرل

تتناسل منها قواعد ومبادئ التخاطب األربعة المذكورة ، وذلك بالتفرقة القائمة بين بنية المعنى 
األولي للتركيب أو ما يسمى بالمعنى الوضعي ، وبين المعنى التخاطبي أو معنى المتكلم وقصده 

نه في سياق تواصلي وغرض استعمالي متواطئ عليه بين المتكلم ــــالفعلي الذي ينطلق م
والمخاطب . أو بعبارة أخرى التفرقة بين المعنى المباشر المنطوق ، والمعنى غير المباشر 

Pالمقصود

(
23F

ÐÒ)
P فقولك مثال : زيد مفرط في الذكاء ، وأنت تقصد غبائه الشديد ، أو قولك : خالد ،

بالغ الوفاء ، وأنت تدين خيانته ، فيكون المتكلم بهذين التعبيرين قد لفظ شيئا وعنى شيئا آخر ، 
متجاوزا بذلك ومبتعدا بكثير عن الظاهر الحرفي المنطوق .  

   يقول ابن جني في الخصائص في (باب التفسير على المعنى دون اللفظ) ، مؤكدا معنى هذا 
االستلزام الخطابي التداولي خالل استشهاده وتحليله آلية من النص القرآني ، وذلك في أثناء 

حديثه عن كلمة االستفهام وكيف أن معناها تبقى محتفظة بداللتها االستفهامية رغم استعمالها 
Pالمجازي غير المباشر

(
24F

ÐÓ)
P وهذا نصه : " ومن ذلك قول اهللا عز وجل ((يوم نقول لجهنم هل .

Pامتألت وتقول هل من مزيد))

(
25F

ÐÔ) 
P قالوا معناه : قد امتألت ، وهذا أيضا تفسير على المعنى دون ،

اللفظ ، و(هل) مبقاة على استفهامها ، وذلك كقولك للرجل ال تشك في ضعفه عن األمر : هل 
ضعفت عنه ؟ ولإلنسان يحب الحياة : هل تحب الحياة ؟ ، أي : فكما تحبها فليكن حفظك نفسك 
لها ، وكما ضعفت عن هذا األمر فال تتعرض لمثله مما تضعف عنه. وكأن االستفهام إنما دخل 
هذا الموضع ليتبع الجواب عنه بأن يقال : نعم ؛ فإن كان كذلك فيحتج عليه باعترافه به ، فيجعل 
ذلك طريقا إلى وعظه أو تبكيته ، ولو لم يعترف في ظاهر األمر به لم يقو توقيفه عليه ، وتحذيره 

رف به ، ألن االحتجاج على المعترف أقوى منه على المنكر أو ــــــــمن مثله ، قوته إذا اعت
المتوقف . فكذلك قوله سبحانه : (هل امتألت) ؟ . فكأنها قالت : ال ، فقيل لها : بالغي في 
إحراق المنكر (كان لك) . فيكون هذا خطابا في اللفظ لجهنم ، وفي المعنى للكفار . وكذلك 
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جواب هذا من قولها : (هل من مزيد) ؟ ، أي : أتعلم يا ربنا أن عندي مزيدا ؟ ، فجواب هذا منه 
–عّز اسمه - : ال ، أي : فكما تعلم أن ال مزيد فحسبي ما عندي . فعليه قالوا في تفسيره : قد 

Pامتألت ، فتقول : ما من مزيد ، فاعرف هذا ونحوه "

(
26F

ÐÕ)
P  . 

   فهذا النص تعد بينة سياقية تداولية واضحة من ابن جني ، وهو ينبه إلى الخطوات الضرورية 
التي ينتجها المتكلم في إبالغ مقاصده ، والسبل التي يتذرعها في إفهام ما يريد إيصاله ، والنص 
القرآني المذكور الذي استعان به في هذا المقام حذا حذو هذا التخير التداولي من خالل مفهوم 
االستلزام ، ليدلنا أثر مراعاة هذا األسلــــــــوب في نفسية المتقبل وتحقيق الهدف التواصلي المرجو 

 منه . 

املقصد الثالث : البعد التخاطبي للغة (معيارا التوجيه والتضامن) :  
   تعكس اللغة وظيفة التفاعل االجتماعي للمتكلم ، والمعايير التي يحتكم إليها في إظهار هذا 

التفاعل تطابقا وتباينا مع المخاطب ، فالعالقة االجتماعية تحدد الكثير مما نقوله فيما بيننا وقدرا 
Pعظيما مما نوصله ، فالتفاعل اللغوي هو بالضرورة تفاعل اجتماعي 

(
27F

ÐÖ)
P والخطاب اللغوي .

بطبيعته يخضع لظروف إنتاجية خاصة ، ومعايير تنزع إلى استعمال أساليب تهذيبية تتوافر على 
عوامل توسم البعد االجتماعي النوعي بين المخاطبين ، وهذه األساليب تقوم على صفة لغوية ميزة 
ومناسبة ينتظم المتكلم خاللها ويحرص على صيغتها الشكلية المالءمة ، كي تصل إلى المتحدث 

إليه برموزها اللغوية االعتبارية المطلوبة ، وبوسائل بنائية موظفة ، ألن مقاصد المتحدث ونمط 
Pبناء أسلوبه يتغاير وفق هذه التوجهات المقامية الفارقة بينه وبين المخاطب

(
28F

Ð× )
P    . 

   من هذا المنطلق الوظيفي التواصلي للغة ، الذي يسعى دائما إلى االنتظام واالتساق والتناسب 
في االستعمال ، انصبت عناية ابن جني على معنيي (التوجيه والتضامن) في الخطاب اللغوي 
فكانت وكده وغايته في تقديم وصف وتحليل ، يتفاوت خاللهما إمكانية التواصل على وفق ما 
تقتضيه مستويات المخاطبين ومكانتهم ، وهو ما يبدو تصور اجتماعي مسبق عند ابن جني 

سيطر على تفكيره اللساني سعيا نحو تحقيق مقصد التنوع الخطابي للعربية .  
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 إلى كل من روجر براون Implicature  والتضامن Directive   وتعود نظرية التوجيه 
R.Brown ومارجريت فورد M.Ford في تناولهما مصطلحات التخاطب في نطاق العمل وفي ، 

بعض المواقف االجتماعيـة األخرى لألفراد ، وقد توصال خالل ذلك إلى اختالف وتباين كبيرين 
في مستويات اللغة المستعملة على حسب الموقف االجتماعي ومقامات المخاطبين ، ونوعية 

الصيغ المتداولة في هذا النوع من التواصل ، طبقا للمركز االجتماعي لكل من المتحدث 
Pوالمخاطب

(
29F

ÑÎ )
P .

   ومن المعلوم أن الكالم يكاد يكون فعال اجتماعيا ، وٕان كثيرا من االختالف بين المتكلمين 
يمكن رؤيته على أنه متعلق بالظواهر االجتماعية األخرى ، فاألفراد مثال ال يختلف أحدهم 

ببساطة يمكن رصدها فحسب ، ولكنهم يختلفون كأعضاء في المجتمع على أساس من الجنس ، 
والدين والدور ، والمهنة ... وهلم جرا ويتم تمييزهم عن طريق المركز االجتماعي والتعليم 

Pومجاالت فنية وفكرية أخرى 

(
30F

ÑÏ )
P وال شك أن التواصل اللغوي يكون له مستواه الفاعل في تنظيم ، 

وتقييم هذه الظواهر واألوضاع االجتماعية ، في كشف العالقات والمقامات عبر اختيار الكلمات 
التي تكافؤ كل طبقة أو ال تكافئه ، ولألكثر وجاهة أو األقل ، هذه الحيثيات االستعمالية مرهونة 
جميعها بذوات المتحدثين ونفوذهم حيث تتطلب الصيغ المؤدبة في طلبه وجوابه ، وتضامنهم بما 

Pيتطلب الصيغ االعتيادية للتجاوب والتساؤل

(
31F

ÑÐ)
P   . 

   إذن هذا هو األصل التخاطبي المتعارف الذي جاءت به نظرية التوجيه والتضامن ، وهو أن 
صاحب الوجاهة أو مالك المركز االجتماعي المشع نفوذه ، تتفاوت درجته التخاطبية عن اآلخرين 

بالعالقة غير المتكافئة التي يجمعه مع المخاطب ، بالمقابل فإن عملية التضامن في الخطاب 
تظهر عندما تتكافأ تلك العالقة االجتماعية بين المتكلم والمخاطب ، فيكون األداء التخاطبي 

بينهما بصورة تواصلية معتدلة غبر مبالغ فيها . لكننا نجد باإلضافة إلى ما ذكر أن بين هذين 
الصنفين تناسب عكسي ، حيث يتضامن المتكلم مع المخاطب ، أو يكون لديه االستعداد 

المرغوب للتضامن معه، وذلك عندما تتدنى درجة سلطته فيتكافأ مع المخاطب ، لكن بالمقابل قد 
امن المتكلم أو ال يرغب في التضامن مع المخاطب وذلك عندما تعلو سلطته عليه ـــــــــال يتض
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وتبرز ، وتغلب وجاهته ، فنجد عند ذلك يفضل أن يتعامل مع المخاطب بأسلوب رسمي وبنوعية 
خطابية يؤكد رغبته في إبقاء الفرق وعامل الرتبة بينهما ، إال أن هذه الرغبة ال تدوم أحيانا مع 
المتكلم وال يميل الحفاظ على استمرارها وٕاطالقها ، إذ قد يسعى رغم سلطته ، إلى التضامن مع 

P الوجاهة اللغوية بينهماإستراتيجيةالمخاطب وغياب 

(
32F

ÑÑ)
P  .

   وعلى هذا يكون التفرقة مابين التوجيه والتضامن ، هي تلك التفرقة الحاصلة في اللغة مابين 
االستعمال المتماثل في مقابل االستعمال غير المتماثل في شكل الخطاب اللغوي ، فيكون 

االستعمال غير المتماثل مؤشرا على اعتبار حضور السلطة أو الرتبة مابين المتخاطبين كما 
ذكرنا ، في حين يصبح االستعمال متماثال في غياب هذه السلطة وتلك الرتبة ، وتكون 

P التضامنية في العالقات اللغويةاإلستراتيجية

(
33F

ÑÒ) 
P مؤشرا للتواصل المتكافئ ما بين أطراف عملية

التخاطب .  
   وينبغي البيان هنا في إطار هذه النظرية ، بأن كل اللغات لها وسائلها الخاصة في الداللة على 
االختالفات االجتماعية التي تدل على أي من عنصري التوجيه والتضامن أو كليهما ، كما يمكن 

تفسير ذلك أيضا بالقول : إن التوجيه والتضامن يعدان من أهم العوامل المؤثرة في عملية 
االتصال االجتماعي المباشر بين األفراد ، وأنهما يعبران عن حاجة الفرد لتحديد رؤيته في طبيعة 

Pهذه العالقات

(
34F

ÑÓ)
P  .

   ومن دواعي التوجيه في الخطاب اللغوي أيضا ذكر اللقب واالستغناء عن الدال االسمي 
للشخص ، وهو مستوى تفعيلي في الكالم يالحظ دوما في السلوك األدائي المتداول بين 

المتخاطبين ، فيلجأ المتحدث إلى تناول اللقب في كالمه إكبارا وٕاجالال ، أو تقديرا وامتنانا لسلطة 
Pالمخاطب ووجاهته

(
35F

ÑÔ)
P . وهي إحدى الممارسات الملحوظة في الحياة االجتماعيـة بكثرة ، 

   وٕاذا عدنا الستقراء كتاب الخصائص نلتمس منه أصول هذه النظرية وتفعيلها في المستوى 
التخاطبي ، نجد فكرة التوجيه والتضامن الوظيفية تتجذر بصورة جلية وواضحة في المقام 

التواصلي بين المتخاطبين ، ويتمثل ذلك في إشارة ابن جني الصريحة إلى صيغ الوجاهة الحاضرة 
في مخاطبة الملوك ، من خالل االستعانة بوسائل لسانية خاصة وأسلوب في المناداة من غير 
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ذكر األسماء ، إجالال للمكانة وٕاقرارا للنفوذ يقول في ذلك " إن أصغر الناس قدرا قد يخاطب أكبر 
الملوك محال بـ(الكاف) من غير احتشام منه وال إنكار عليه ، وذلك نحو قول التابع الصغير للسيد 
الكبير : قد خاطبت ذلك الرجل ، واشتريت تينك الفرسين ، ونظرت إلى ذينك الغالمين ، فيخاطب 

الصاحب األكبر بـ(الكاف) ، وليس الكالم شعرا فتحتمل له جرأة الخطاب فيه كقوله : لقينا بك 
Pاألسد ، وسألنا منك البحر، وأنت السيد القادر ونحو ذلك "

 (
36F

ÑÕ)
P ويحاول ابن جني إظهار تعليل ،

لهذه المجاوزة الخطابية غير المعتادة بين طبقات األفراد ، مبررا ذلك بالمكانة والمركز والسلطة 
فضال عن النفوذ االجتماعي ، يقول : " وعلة جواز ذلك عندي أنه لم تخاطب الملوك بأسمائها 

إعظاما لها ، إذ كان االسم دليل المعنى ، وجاريا في أكثر االستعمال مجراه ، حتى دعا ذلك قوما 
إلى أن زعموا أن االسم هو المسمى ، فلما أرادوا إعظام الملوك وٕاكبارهم تحاموا عن ابتذال 

أسمائهم التي هي شواهدهم ، وأدلة عليهم ، إلى الكناية بلفظ الغيبة ، فقالوا : إن رأى الملك أدام 
اهللا علوه ، ونسأله حرس اهللا ملكه ، ونحـو ذلك ، وتحاموا (إن رأيت) و (نحن نسألك) ، فلما 

خلصت عن هذه (الكاف) داللة االسمية وجردت للخطاب ألبتة جاز استعمالها ، ألنها ليست باسم 
فظ به ابتذاال له ، فلما خلعت هذه (الكاف) خطابا ألبتة ، وعريت من معنى ــــــفيكون في الل

Pاالسمية ، استعملت في خطاب الملوك لذلك "

(
37F

ÑÖ)
P  .

   وبما أن الضمائر تمثل أبرز حاالت المفارقة الخطابية في المجتمع التواصلي ، وهي سبيل 
أسلوب اإلعظام واإلجالل الحاصلين والمتفاوتين من فرد آلخر ، فقد بحث ابن جني هذه المسألة 

أيضا من باب اإليغال والعمق في النظرية المتناولة ، متسائال عن جواز مخاطبة الملوك والعظماء 
بالضمير (أنت) في غير الشعر مثال ، فحيث (التاء) كـ(الكاف) تستعمل للخطاب أيضا ، واالثنان 

مجردان عن الداللة االسمية ، وبعد التساؤل والشرح والبيان يلقي ابن جني تعليله للمسألة بعدم 
الجواز أي قبول الخطاب بـ(التاء) و(الكاف) معا ، ومن ثم عدم التساوي بينهما في عملية التوجيه 

التواصلي ، يقول : " قيل : التاء في(أنت) وٕان كانت حرف خطاب ال اسما ، فإن معها نفسها 
االسم وهو (أن) من (أنت) ، فاالسم على كل حال حاضر وٕان لم تكن الكاف ، وليس كذا قولنا : 
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(ذلك) ، ألنه ليس للمخاطب بالكاف هنا اسم غير الكاف، كما كان له مع التاء في (أنت) اسم 
Pللمخاطب نفسه وهو (أن) ، فاعرف ذلك فرقا بين الموضعين"

(
38F

Ñ×)
P   .

   وفي الختام نضيف بالقول : إن هذه المرتكزات والمؤشرات التعبيرية الظاهرة التي حواها كتاب 
(الخصائص) عن هذين المعيارين التخاطبيين، تؤكد مسعى لسانيا وظيفيا هاما لطبيعة األداء 

اللغوي وتوسيع دائرته ، عن طريق إدخال مكونات فوق لسانية إلظهار الرتب المباينة لألساليب ، 
ومغايرة بعضها عن بعض ، وهي خطوة مهمة من ابن جني باتجاه وصف اللغة وتحليلها في 

إطار تواصلي ، كما تبين قدرته وأسبقيته بالمعرفة اللسانية االجتماعية ، وكيفية أداء العبارة وظيفيا 
 في المناسبات والمواقف المختلفة .

 اخلامتة 
      في ختام هذا البحث نوجز أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج :  

- المحددات التي تحكم وتفسر الرسالة اللغوية عند ابن جني تتمثل في _ فضال عن العناصر 
التقليدية الثالثة المعروفة من (المرسل- والموضوع - والمستقبل) _ المحتوى الوظيفي ، والسياق 
التواصلي ، حيث ترتقي الرسالة اللغوية خاللهما فتصل إلى مبتغاها اإلفهامي المقصود ، وذلك 

بالشكل والصورة المحددة التي يرسل عبرها الكالم من قبل المخاطب ، والغرض والغاية المرسومة 
التي تصل فيها الخطاب ذهن المتلقي ، ليعمل عمله الوظيفي والتواصلي المتحد المقارن . 

- لقد تنبه ابن جني في الخصائص إلى السمة التداولية للخطاب ، األمر الذي دعاه إلى األخذ 
بمفهوم (كفاءة الفعل التداولي اللغوي) بما يخص المكونات التخاطبية النابعة من تفاعل الموقفين 

(األدائي والتواصلي) . فلمس البحث عنده ما تسمى بـ(قواعد أو مبادئ التخاطب) ، تلك التي 
تتوفر فيها المعايير الالزمة إلنجاح عملية التواصل ، والتي تسير بهدي مبدأ (التعاون) الحواري 
الذي يحكمه أربعة مبادئ أو مقوالت فرعية هي : مبـدأ الكم ، ومبدأ الكيف ، ومبدأ المناسبة ، 

ومبدأ الطريقة . وفي هذا السياق التداولي المشار إليه ألمحنا عند ابن جني نصوصا واستشهادات 
عدة في غرض المتكلم وأثره في الموقف التخاطبي ، وطرق توجههم وتصرفهم في الكالم تجاهه 

أي المخاطب ، إدراكا منه لمبدأ التعاون المذكور وتوجيهات قواعد التخاطب ، وقد انطلق في 
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نص في الخصائص علي سبيل المثال من مبدأ المناسبة أو المالءمة الذي سعى من خالله 
تحديد العناصر اللغوية والتمييز بينها من حيث االختيار واالستعمال وصلتها الوثيقة المناسبة 
للمقام  . إضافة إلى السمة التداولية األخرى المعروفة بـ(نظرية االستلزام الخطابي) في التفرقة 

القائمة بين المعنى الحرفي في التركيب ، وبين المعنى التخاطبي أو معنى المتكلم ، وبتعبير آخر 
بين المعنى المباشر ، والمعنى غير المباشر ، وقد التمسنا عنده النص التداولي المبين لهذه 

النظرية مراعاة لمفهوم االستلزام .    
- وقد اتضح  أيضا في الخصائص نظرية وظيفية أخرى هامة ، تظهر استراتيجية المفارقة  

والتباين ، وتعكس العالقات االجتماعية والبعد االجتماعي النوعي المتفاوت بين المتخاطبين في  
أثناء عملية التخاطب ، في الصيغ المؤدية لهذا النوع من التواصل اللغوي ، وقد سميت هذه 

النظرية بـ(التوجيه والتضامن) ، تحدث ابن جني عن فكرة هذه النظرية وجدواها والجانب التفعيلي 
لها في المـــــــــستوى التخاطبي  من خالل ما لمسناه من شواهد وٕاشارات تطبيقية صريحة في 
مصنفه ، تراعي فيها مقامات المخاطبين ورتبهم وانتماءهم ، والتفاوت الملحوظ في المكانة 

االجتماعية لكل من المتحدث والمخاطب .  
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اني : عادل فاخوري ، مجلة عالم الفكر ، المجلد الثاني ، العدد ــــــــــواالقتضاء في التداول اللس
 . 147-146م : 1989الثالث ، 

)ÐÎ(  : 68ينظر :  التداولية : جورج يول ، ترجمة : قصي العتابي . 
)ÐÏ  : 278/ 2)  الخصائص . 
)ÐÐ(  : 278 / 2الخصائص . 
)ÐÑ(   : 271/ 2المصدر نفسه . 
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)ÐÒ(  : 70ينظر :  التداولية والسرد : جون- ك آدمز ، ترجمة : خالد سهر . 
)ÐÓ ينظر :  نظرية الفعل الكالمي بين علم اللغة الحديث والمباحث اللغوية في التراث العربي (

 . 516اإلسالمي : هشام عبد اهللا الخليفة : 
)ÐÔ(  30سورة ق : آية .
)ÐÕ(  : 264- 263/ 3الخصائص. 
)ÐÖ(  : 97ينظر : التداولية : جورج يول   . 
)Ð× ( : 30ينظر : علم اللغة االجتماعي (مدخل) : كمال بشر.  
)ÑÎ ( : ينظر : تحليل الخطاب : براون ويول ، ترجمة : محمد لطفي الزليطي ، ومنير التريكي

85. 
)ÑÏ ( : 125ينظر : المجتمع وقضايا اللغة : محمد السيد علوان.  
)ÑÐ ( : 66ينظر : الرمز والسلطة : بيير بورديو ، ترجمة : عبدالسالم بن عبد العالي.  
)ÑÑ(  : ينظر :  استراتيجية الخطاب ، مقاربة لغوية تداولية : عبد الهادي بن ظافر الشهري

256 -257  .
)ÑÒ(  : 271ينظر :  المصدر نفسه . 
)ÑÓ(  : 212ينظر : علم اللغة االجتماعي : هدسن ، ترجمة : محمود عبد الغني عياد  . 
)ÑÔ ( : 166 ـ 165ينظر : علم اللغة االجتماعي ، مفهومه وقضاياه : صبري إبراهيم السيد.  
)ÑÕ(   : 184 / 2الخصائص . 
)ÑÖ(   : 185 / 2المصدر نفسه .
)Ñ×(   : 189 / 2الخصائص. 

املصادر واملراجع 
االتجاه الوظـــــيفي ودوره في تحليل اللغة : د. يحيى أحمد ، مجلة عالم الفكر ، المجلد  -

م .  1989الثاني ، العدد الثالث ، الكويت ، 
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 ، دار 1إستراتيجية الخطاب ، مقاربة لغوية تداولية : عبد الهادي بن ظافر الشهري ، ط -

 م . 2004الكتاب الجديد المتحدة ، لبنان ، 

 م. 1985أصول تراثية في علم اللغة ، د.كريم زكي حسام الدين ، عالم الكتب ، القاهرة ،  -

 ، دار المعرفة 1آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر : د. محمود أحمد نحلة ، ط -
 م . 2002الجامعية ، 

االقتضاء في التداول اللساني : د. عادل فاخوري ، مجلة عالم الفكر ، المجلد الثاني ،  -
 م . 1989العدد الثالث ، الكويت ، 

أهمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب ونظريات البحث اللغوي الحديث : د. حسام  -
 م . 1994البهنساوي ،  مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ، 

تحليل الخطاب : براون ويول ، ترجمة : محمد لطفي الزليطي ، ومنير التريكي ، جامعة  -
 هـ . 1418الملك بن سعود ، الرياض ، 

 ، الدار العربية للعلوم ، بيروت ، 1التداولية : جورج يول ، ترجمة : د. قصي العتابي ، ط -
 م . 2010

 ، دار 1التداولية من أوستن إلى غوفمان : فيليب بالنشيه ، ترجمة : صابر الحباشة ، ط -
 م .2007الحوار للنشر والتوزيع ، سورية ـ الالذقية ، 

هـ) ، تحقيق : محمد علي النجار ، دار 392الخصائص : أبو الفتح عثمان ابن جني( -
  لبنان ، (د.ت) . –الكتاب العربي ، بيروت 

 ، عالم الكتاب الحديث ، 1دراسات في تحليل الخطاب غير األدبي : د. بشير إبرير ، ط -
 م . 2010 عمان ، –إربد 

 ، دار توبقال 2الرمز والسلطة : بيير بورديو ، ترجمة : عبد السالم بن عبد العالي ، ط -
 م . 1990للنشر ، الدار البيضاء ، 

سيكولوجية اللغة والمرض العقلي : د. جمعة سيد يوسف ، عالم المعرفة ، الكويت ،  -
 م .   1990
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علم اللغة ، مدخل تاريخي في ضوء التـراث واللغات الساميـة : د. محمـود فهمـي                         -

م .  1973 ، الكويت ، وكالة المطبوعات ، 1      حجازي ، ط
 ، دار 1علم اللغة االجتماعي : د. هدسن ، ترجمة : ترجمة : محمود عبد الغني عياد ، ط -

م .  1987الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 
 م . 1997 ، دار غريب ، القاهرة ، 3علم اللغة االجتماعي (مدخل) : د. كمال بشر ، ط -

علم اللغة االجتماعي ،مفهومه وقضاياه : د. صبري إبراهيم السيد ، دار المعرفة الجامعية ،  -
م .    1995اإلسكندرية ، 

 م . 1985في فلسفة اللغة : محمود زيدان ، دار النهضة العربية ، بيروت ،  -

 ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، لبنان ، 1في اللسانيات العامة : د. مصطفى غلفان ، ط -
 م .2010

 ، 1قضايا في علم اللغة التطبيقي:ميشيل ماكارثي ، ترجمة : عبد الحليم توفيق محمود ، ط -
 م . 2005المجلس األعلى للثقافة، القاهرة ، 

 ، عالم الكتاب الحديث ، 1اللسانيات اتجاهاتها وقضاياها الراهنة : د. نعمان بوقرة ، ط -
 م . 2009 عمان ، –إربد 

اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة ، دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي وٕاشكاالتـه :  -
 م ، 2009 ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، بيروت ، 1د. حافظ اسماعيلي علوي، ط

اللسانيات الوظيفية ، مدخل نظري : د. أحمد المتوكل ، منشورات عكاظ ، الرباط ،  -
 م .  1989

المجتمع وقضايا اللغة : د. محمد السيد علوان ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ،  -
 م .1995

 ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، 1مدخل إلى اللسانيات ، د. محمد محمد يونس علي ، ط -
 م . 2004بيروت ، 
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 ، دار 1نحو نظرية أسلوبية لسانية : فيلي سانديرس ، ترجمة : د. خالد محمود جمعة ، ط -

 م. 2003الفكر ، دمشق ، 

 ، 1نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث : د. نهاد الموسى ، ط -
 م . 1980المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، 

نظرية الفعل الكالمي بين علم اللغة الحــــــــديث والمباحث اللغوية في التراث العربي  -
 ، مكتبة لبنان ناشرون ، الشركة المصرية 1اإلسالمي : أ. هشام عبد اهللا الخليفة، ط

 م . 2007العالمية للنشر ، لونجمان ، 

 


